MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-09-15
Omsorgsnämndens arbetsutskott
Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-15:30

Beslutande ledamöter

Gunnel Johansson (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e vice
ordförande), Wiveca Noren (SPI) ersätter Leif Smith (S) (1:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Berit Winbladh, Cecilia Harley, Christina Svensson, Åsa Johansson

Utses att justera

Wiveca Norén

Justeringens plats och tid

Hyltebruk , 2016-09-15

Protokollet omfattar

§94

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Sekreterare

.................................................
Åsa Johansson

Ordförande

................................................
Gunnel Johansson (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Wiveca Norén

……………………………………….

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Omsorgsnämndens arbetsutskott
2016-09-15
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§94
Remiss Särnär - Ansvar för nutritionsbehandling
2016 ON0064
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden antar förslag på remissvar och lämnar det till kommunstyrelsen.
Omsorgsnämnden anser att förslaget innebär ett utökat hälso- och sjukvårdsansvar för den
enskilda kommunen.
Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att besvara remiss ang. ansvaret
för nutritionsbehandling i Halland. Sammanfattning av konsekvenser om förslaget antas:














Förslaget innebär ett utökat hälso- och sjukvårdsansvar för kommunerna för specialistvård
Förslaget innebär en ökad kostnad för kommunen för anställning av dietist
Kommunfullmäktige lämnar ifrån sig rätten att besluta om annan avgift eller taxa för SärNär
Förslaget om ett nytt system för avgifter (högkostnadsskydd) i kommunen kan vara i strid mot
gällande lag
Om ett nytt högkostnadsskydd införs innebär det en ökad kostnad för kommunen för SärNärprodukter
Förslaget innebär två system för SärNär, beroende på om patienten bor på särskilt boende eller
i ordinärt boende
Ökad kostnad för samtliga tillbehör som SärNär kräver (pumpar, slangar mm) för patienter
med hemsjukvård i ordinärt boende
Förslaget kan strida mot 2 kap. 2 § kommunallagen genom att att särbehandla invånare som
bor på särskilda boenden från invånare som bor i ordinärt boende
Förslaget innebär ytterligare ett verksamhetssystem att förhålla sig till med kostnader för
administration av bl a användarkonton, inmatning av uppgifter mm
Förslaget innebär att endast legitimerade sjuksköterskor får beställa SärNär något som
omsorgspersonalen kan göra idag. Det kan innebära en ökad kvalitet gentemot patient
Nya administrativa uppgifter för avgiftshandläggarna och ekonomienheten i kommunen
Förslaget kan innebära svårigheter att få korrekt debitering till patienter med hemsjukvård i
ordinärt boende då ansvaret för förskrivning (beställning) av olika SärNär-produkter delas
mellan huvudmännen
Parallella organisationer av specialistvård

Handlingar i ärendet






Tjänsteskrivelse svar på remiss ang ansvaret för nutritionsbehandling
Ärendebeskrivning svar på remiss ang ansvaret för nutritionsbehandling
Skrivelse Remiss Särnär - ansvaret för nutrionsbehandling
Slutrapport Förslag SärNär
SärNär remissutskick till kommunerna

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden antar förslag på remissvar och lämnar det till kommunstyrelsen.
Yrkande
Gunnel Johansson (S) yrkar:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden antar förslag på remissvar och lämnar det till kommunstyrelsen.
Omsorgsnämnden anser att förslaget innebär ett utökat hälso- och sjukvårdsansvar för den
enskilda kommunen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om bifall eller avslag till yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar
enligt Gunnel Johanssons (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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